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Kranj, 25.9.2019

Št.: 5-2019/20

ZAPISNIK
5-2019/20. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v sredo, 25. septembra 2019 in
na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Gorenjska liga – ČLANI, 4. krog

21.9.2019

POLET : PREDDVOR

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe POLET - na tekmi so prejeli 5 rumenih in rdeči karton,
se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, ŠD POLET SV. DUH VIRMAŠE izreče:
denarna kazen v višini 35 € /petintrideset evrov/.
Igralec ekipe POLET št. 11 Blaž HAFNER /53726/ je v 77. minuti tekme prejel drugi rumeni karton
zaradi protestiranja zoper sodniško odločitev in bil posledično izključen, ob zapuščanju igrišča pa je
žaljivo komentiral sojenje, zato se na podlagi določil 5/a., 5/e., 8/1(d). in 22. člena DP NZS ter v
povezavi s točkama I.G.2 in I.G.3 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za
navedena prekrška izreče kazen:
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
Izključeni igralec je dobil eno tekmo prepovedi zaradi izključitve in eno zaradi žaljivega komentiranja sojenja
po njej.
VELESOVO : BRITOF

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe VELESOVO - igralci so na tekmi prejeli
4 rumene kartone, opomnjen pa je bil tudi trener ekipe, se na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4.
člena DP NZS, NK VELESOVO CERKLJE izreče:
denarna kazen v višini 25 € /petindvajset evrov/.
Disciplinski postopek zoper NK VELESOVO CERKLJE zaradi domnevnega nešportnega vedenja
njegovih navijačev se ustavi, saj iz zbrane dokumentacije, ki vključuje tudi pisno pojasnilo NK
Velesovo Cerklje, ni moč razbrati nedvoumnih dokazov o očitani kršitvi.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe BRITOF - na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov, se
na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c). in 10/4. člena DP NZS, NK BRITOF izreče:
denarna kazen v višini 25 € /petindvajset evrov/.

Gorenjska liga – MLADINCI, nadaljevanje tekme 2. kroga

18.9.2019

BLED-NAKLO : SIJ ACRONI JESENICE

Zaradi pomanjkljive organizacije tekme - klub domačin ni zagotovil nikogar, ki bi v vlogi reditelja
preprečeval dostop nepooblaščenim osebam v neposredno bližino garderobnih prostorov, kar je
izkoristil eden izmed gledalcev in ob odhodu iz garderobe fizično napadel izključenega igralca ekipe
gostov, posledično pa je bila tekma, do umiritve strasti, tudi pet minut prekinjena -, se na podlagi
določil 4/1(e). in 8/4(g). člena DP NZS, NK BLED izreče kazen:
prepoved igranja 1 /ene/ tekme v GNL-mladinci, na kateri je NK BLED domačin, na igrišču v Križah.
Poleg zgoraj navedene kazni se na podlagi določil 4/1(e)., 8/4(c). in 15. člena DP NZS, NK BLED izreče:
denarna kazen v višini 200 € /dvesto evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če kaznovani
klub v tekmovalnem letu 2019/20 v tekmovanju GNL-mladinci ne bo storil podobne ali težje
kršitve v zvezi z organizacijo tekme.
Igralec ekipe BLED-NAKLO št. 11 Flamur KRASNIQI /203818/ je bil izključen v 69. minuti tekme
zaradi skrajno nasilnega medsebojnega fizičnega obračunavanja z igralcem nasprotne ekipe, s
katerim se je najprej zapletel v prerivanje, nato pa v pretep, v katerem ga je dvakrat s pestjo močno
udaril v obraz, nasprotni igralec pa mu je vrnil z nasilnim udarcem, ki mu je prebil arkado. Po preteku
približno šestih minut od izključitve in zapustitve igrišča, ko je bil pred garderobnimi prostori s strani
enega izmed gledalcev fizično napaden prav tako izključeni igralec nasprotne ekipe, pa je agresivno
stekel proti kraju dogodka s povsem očitnim in jasno izraženim namenom nadaljnjega nasilnega
fizičnega obračunavanja, ponovne udarce z njegove strani pa je v zadnjem trenutku še pravočasno
preprečil trener domače ekipe.
V skladu s točkami I.B, V.1 in V.2 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj in upoštevajoč
ničelno toleranco do vseh oblik izražanja nasilja ter na podlagi določil 5/h., 8/1(d)., 22. in v povezavi z
9/1. členom DP NZS se igralcu za izključitev izreče kazen prepovedi nastopanja na dvanajstih tekmah,
za poskus ponovnega nasilnega fizičnega napada na igralca nasprotne ekipe pred garderobnimi
prostori pa dodatna kazen prepovedi nastopanja na šestih tekmah.
Upoštevajoč navedeno obrazložitev, se v skladu z določili 5/h., 8/1(d)., 22. in v povezavi z 9/1. in 16.
členom DP NZS, igralcu izreče enotna kazen:
časovna prepoved nastopanja na prvenstvenih oziroma pokalnih tekmah do vključno 31.5.2020.
Pri določitvi višine kazni disciplinski sodnik ni našel relevantnih olajševalnih okoliščin.

Igralec ekipe SIJ ACRONI JESENICE št. 5 Alan BIŠČEVIĆ /84205/ je bil izključen v 69. minuti tekme
zaradi skrajno nasilnega medsebojnega fizičnega obračunavanja z igralcem nasprotne ekipe, s
katerim se je najprej zapletel v prerivanje, pri čemer je uporabil tudi elemente verbalne provokacije,
nato pa v pretep, v katerem je po dveh prejetih udarcih s pestjo s strani nasprotnega igralca, le-tega
nasilno udaril s pestjo po obrazu in mu pri tem prebil arkado, zato se na podlagi določil 5/h., 8/1(d).,
22. in v povezavi z 9/1. členom DP NZS ter v skladu s točkami I.B, V.1 in V.2 Disciplinske politike
organov vodenja tekmovanj in ob upoštevanju ničelne tolerance do vseh oblik izražanja nasilja,
igralcu izreče kazen:
prepoved nastopanja na 10 /desetih/ prvenstvenih tekmah.
Pri določitvi višine kazni je disciplinski sodnik delno upošteval pisno izjavo in opravičilo izključenega igralca,
ostalih relevantnih olajševalnih okoliščin pa ni našel.

Gorenjska liga – STAREJŠI DEČKI U15, 4. krog

22.9.2019

TRIGLAV DOMPLAN : SAVA KRANJ

Igralec ekipe SAVA KRANJ št. 4 Amin ŠMRKOVIĆ / 93795/ je v 63. minuti prejel drugi rumeni karton
zaradi brezobzirne igre in bil posledično izključen, zato se na podlagi določil 5/a., 8/1(d). in 22. člena
DP NZS ter v povezavi s točko I.G.2 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta
prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
MLAJŠI DEČKI U13 – skupina A, zaostala tekma 1. kroga

19.9.2019

BRITOF : PREDDVOR-VISOKO

Zaradi pomanjkljive organizacije tekme – v domačem klubu niso poskrbeli za pravočasno odprtje
klubskih prostorov, kjer se nahajajo garderobe in prostor za pripravo zapisnika, prav tako pa sprva ni
bilo nikogar, ki bi poskrbel za njegovo pisanje, tako da se je posledično, zaradi navedenih organizacijskih
težav, tekma pričela s trinajstminutno zamudo -, se na podlagi določil 4/1(e)., 8/4(c). in 15. člena DP
NZS, NK BRITOF izreče:
denarna kazen v višini 100 € /sto evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če kaznovani klub
v tekmovalnem letu 2019/20 v nobenem izmed uradnih tekmovanj v organizaciji MNZG-Kranj ne
bo storil podobnega ali težjega prekrška v zvezi z organizacijo tekme.
Starejši cicibani U10
Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj – ekipa KOV JESENICE ni pravočasno uredila registracij igralcev,
tako da na tekmah nastopa brez športnih izkaznic, se na podlagi določil 4/1(h)., 7., 8/1(c). in 15. člena
DP NZS, ŠD JESENICE izreče:
denarna kazen v višini 100 € /z besedo: sto evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če
kaznovani klub najkasneje do 27.9.2019 uredi registracije igralcev in pridobi športne izkaznice ter
to tudi dokaže organizatorju tekmovanj.

PRAVNI POUK:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika obravnave Disciplinskega sodnika.
Pritožba je pravočasna, če je oddana, priporočeno po pošti, zadnji dan pritožbenega roka in je vplačana pritožbena
taksa v višini 80 evrov na TRR MNZG-Kranj: 0433-1000-3340-407. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi
odloča komisija za pritožbe MNZG-KRANJ. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal
uvedbo disciplinskega postopka.

Disciplinski sodnik MNZG-Kranj
Janez TORKAR l.r.

